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Ordenança fiscal núm. 27T
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL DE MÓRA LA NOVA “EL COMELLAR”
(Text refós 2022 de l’OF codi 27-T/2017)
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Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.d) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, que es regirà per la present
Ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància dels
nens, i altres complementàries, pròpies de les escoles bressol, quan les mateixes es realitzin
pels serveis municipals.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació del servei o la realització d’activitats
d’ensenyament i altres complementàries dutes a terme per l’escola bressol, que es
detallen a l’article 6 d’aquesta ordenança.
2. Estaran obligats al pagament de la taxa els pares o tutors dels menors alumnes de
l’escola bressol.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de la persona
interessada, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General
Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’estableixen cap tipus de bonificacions sobre les tarifes relacionades a l’article 6è
d’aquesta ordenança.

Article 6è. Quota tributària
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La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:
CONCEPTES

IMPORTS

1. MATERIAL PEDAGÒGIC, quota única per curs lectiu
(Pagament a realitzar simultani a la inscripció de l’infant a la Llar)

115,00 €

2. SERVEI EDUCATIU:
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(Horari: 9:00 h a 13:00 h i de 15:00 h a 17:00 h, o el que estigui establert)

a) Període lectiu de setembre a juny, per infants de P0 I P1,
preu mensual
b) Període addicional mes de juliol, per infants de P0, P1 i
P2, preu mensual

125,00 €
125,00 €

3. SERVEI DE MENJADOR (sense menjar):
a) Servei de carmanyola fix, preu mensual
b) Servei de carmanyola eventual, preu unitari dia

45,00 €
5,00 €

4. SERVEI EDUCATIU PARCIAL:
(Horari: 8:00 h a 09:00 h o el que estigui establert)

a) Servei d’acollida fix, preu mensual
b) Servei d’acollida eventual, preu unitari dia

25,00 €
3,00 €

(L'Article 6è ha estat modificat per acord del Ple Municipal de la Corporació, adoptat en la sessió extraordinària celebrada el dia
22/06/2022)

Article 7è. Acreditació i període impositiu
1.

En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en
un dia, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei.

2.

En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa
s’acreditarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.

3.

La taxa corresponent a les mensualitats tindrà caràcter irreductible, sigui quin
sigui el moment en què se sol·liciti l’inici del servei.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés
1.

L’ingrés de la quota tributària de les diferents taxes per serveis d’escola bressol
previstes en aquesta ordenança, s’efectuarà mensualment, a traves de domiciliació
bancària, entre els dies 5 i 10 del mes següent al de la prestació del servei.

2.

En el cas d’incompliment de l’obligació de pagament d’una mensualitat es
procedirà, d’acord amb el que s’estableix al Reglament de servei i de règim intern
de llars d’infants “El Comellar”, a la baixa del servei de l’usuari, que no en podrà
gaudir fins que no hagi reintegrat la corresponent liquidació.

3.

Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
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4.

La sol·licitud de baixa del servei s’haurà de formalitzar per escrit i tindrà efectes a
partir del mes següent a la data de la sol·licitud.

Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent,
amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
El text d’aquesta ordenança fiscal ha estat aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació
en sessió extraordinària celebrada el dia 22/06/2022 (BOPT de 06/07/2022, CVE 202205798), el text de la qual ha estat exposat al públic per un període de TRENTA DIES per
que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
No havent-se presentat al·legacions ni reclamacions, queda definitivament aprovada la
present Ordenança fiscal 27T, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la Llar
d’infants municipal de Móra la Nova “El Comellar”, i començarà a regir a partir del dia
següent de la seva publicació definitiva en el BOPT i es mantindrà vigent mentre no s’acordi
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.

Móra la Nova, a la data de la signatura electrònica

L´ALCALDE-PRESIDENT
Francesc Xavier Moliné Rovira

Davant meu
La Secretaria-interventora
en funcions
M.Remei Nogués Pena
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DILIGÈNCIA: Per fer constar que la publicació del text íntegre de l’Ordenança fiscal 27T,
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis a la Llar d’infants municipal de Móra la
Nova “El Comellar”, que inclou les modificacions aprovades en sessió ordinària del Ple
extraordinari de 22/06/2022, s'ha dut a terme en el BOPT-CVE 2022-07556 de 31/08/2022.
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La Secretària-Interventora Acctal.
M. Remei Nogués Pena
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